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Sessão Ordinária de 25 de fevereiro de 2019.
Ordem do dia ou Expediente: Fluxo de encaminhamentos de demandas à CALGP
para aplicação da Reserva Técnica Institucional – RTI Fapesp para 2019
Relator: Janaina de Souza Garcia
Contexto e Histórico:
Conforme relato do Prof. Danilo Centeno para a reunião de 10 de dezembro de 2018:
“O tema RTI-FAPESP 2019 foi mencionado brevemente na 3ª
Reunião Extraordinária de 2018 do ConsCCNH, cuja pauta única era
a discussão de um recurso da RTI-FAPESP de 2018. A reunião
extraordinária foi convocada justamente pela falta de tempo para
discutir o tema em reuniões ordinárias. A partir daí, foi sugerida a
criação de um fluxo de encaminhamentos à CALGP por parte do
ConsCCNH para que o tema RTI-FAPESP de 2019 fosse esgotado
em reuniões ordinárias dentro do prazo de submissão do projeto final
à FAPESP.
Após uma primeira discussão sobre o assunto, realizada na 10ª.
Reunião Ordinária de 12 de Novembro de 2018, houve um
entendimento de que a proposição de uma tabela de pontuação com
critérios objetivos não seria o mais adequado devido à grande
diversidade das propostas apresentadas. As demais propostas foram
consideradas adequadas pelo ConsCCNH. São elas:
- Recomendação à CALGP que seja elaborado um parecer
circunstanciado em seu relatório de priorização das propostas;
- Criação de um cronograma de atividades a ser apresentado à
CALGP.”

O assunto foi apreciado no expediente da referida reunião, mas não se chegou a uma
proposta de calendário para o fluxo proposto.

Avaliação:
Com base no prazo para envio do projeto para a FAPESP, tempo necessário para
apreciação das propostas por todas as instâncias e a possibilidade de inclusão de
propostas pela direção ou CALGP, segue uma proposta de calendário para 2019:
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Etapa

Data

1) Prazo para envio de propostas por docentes/ grupo de
docentes

29/04

2) Prazo para inclusão de novas propostas pela direção e/ou
CALGP

07/06

3) Prazo para envio da avaliação/proposta da CALGP

08/07

4) Discussão da avaliação/proposta da CALGP na reunião
do ConsCCNH - expediente

6ª Sessão ordinária

5) Aprovação da avaliação/proposta
ConsCCNH - Ordem do Dia

7ª Sessão ordinária

na

reunião

do

6) Prazo para interposição de recursos
7) Avaliação dos pedidos de recursos

22/07
26/08
09/09
23/09
8ª Sessão ordinária

8) Aprovação do projeto final

21/10
9ª Sessão ordinária

9) Submissão do projeto para a FAPESP

31/10

Abaixo algumas observações quanto a cada uma das etapas:
1) Se o edital for aberto ainda em fevereiro, os docentes do centro terão 60 dias
para apresentar propostas;
2) Última chance para apresentação de propostas;
3) A CALPG terá pouco mais de 2 meses para fazer o levantamento de cada
proposta e apresentar ao ConsCCNH uma avaliação circunstanciada e uma
proposta para o uso da RTI;
4) A avaliação/proposta apresentada pela CALGP poderá ser discutida no
expediente da 6ª sessão ordinária do ConsCCNH;
5) Aprovação das propostas;
6) Somente propostas não aprovadas; não será permitido a inclusão e novas
propostas. Os pedidos de recurso serão apresentados diretamente ao
ConsCCNH;
7) Avaliação dos pedidos de recurso e definição das propostas que constarão no
projeto final;
8) Aprovação do projeto final que será submetido à FAPESP.
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A não possibilidade de inclusão de novas propostas após a etapa 2 é um
ponto que merece atenção, pois não é o procedimento normalmente adotado.
Contudo, a apresentação de propostas e recursos até antes da aprovação do projeto
final é um procedimento que atrasa as discussões, pois acarreta em alterações na lista
de prioridades.
Com esta proposta deste calendário e propostas para o ano de 2019, a
Resolução ConsCCNH 01/2013 deve ser suspensa para avaliação da nova
metodologia.
Conclusão:
Aprovação do calendário proposto e divulgação imediata aos docentes do
centro
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